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Stanowisko Walnego Zgromadzenia 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie 
trudnej sytuacji na rynkach rolnych

POSIEDZENIE WALNEGO 
ZGROMADZENIA

Informacje 
teleadresowe:

Biuro Warmińsko-Mazurskiej Izby Rol-
niczej, ul. Towarowa 1, 10-416 Olsz-
tyn, tel/fax 89 534 05 67, e-mail: wmi-
rol@wmirol.org.pl, www.wmirol.org.pl, 
htt ps://www.facebook.com/WMIROL
Biuro Izby w Olsztynie pracuje od 
poniedziałku do piątku w godzi-
nach 7.30-15.30.

Biura Terenowe Izby
Bartoszyce 
ul. Kętrzyńska 45 A, 11-200 Bartoszyce, 
tel. 089 762-02-55, 
bartoszyce@wmirol.org.pl  
Elbląg
ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg, 
tel/fax 055 236-77-02, 
elblag@wmirol.org.pl
Giżycko
ul. Przemysłowa 2, 11-500 Giżycko, 
tel./fax 087428-14-94, 
gizycko@wmirol.org.pl
Nowe Miasto Lubawskie
ul. Grunwaldzka 3, 
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, 
tel. 056 474-49-11, 
nowemiasto@wmirol.org.pl
Olecko 
Al. Zwycięstwa 10, 19-400 Olecko, 
tel./fax 087 520-10-60, 
olecko@wmirol.org.pl  
Szczytno
ul. Lipperta 10, 12-100 Szczytno, 
tel./fax 089 624-01-49, 
szczytno@wmirol.org.pl

W biurze Izby w poniedziałki w go-
dzinach 10.30 – 15.30 oraz czwart-
ki w godzinach 9.00-14.00 dyżurują 
Radcy Prawni. Zainteresowani rolnicy 
mogą uzyskać bezpłatną pomoc praw-
ną, po wcześniejszym – telefonicznym 
uzgodnieniu terminu. Na spotkanie 
należy przywieźć wszelkie dokumenty 
dotyczące danej sprawy.

Zarząd 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej:
Romuald Tański – prezes
Marek Kuźniewski – wiceprezes
Jerzy Salitra – członek zarządu
Robert Nowacki – członek zarządu
Piotr Miecznikowski - członek zarządu
Mirosław Borowski – delegat do KRIR

Biuletyn Warmińsko-Mazurskiej Izby Rol-
niczej redaguje zespół pracowników Izby. 

ISSN 1643-899X 

Chcesz sprzedać płody rolne, zwierzęta, maszyny rolnicze? Już w kolejnym 
numerze Biuletynu W-MIR znajdzie się dział Kupię – Sprzedam. Zaintereso-
wanych umieszczeniem bezpłatnego ogłoszenia zapraszamy do kontaktu: 

ogloszeniawmir@gmail.com. 

W dniu 28 stycznia 2021 r. w Olszty-
nie odbyło się VI Walne Zgromadzenie 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, 
którego głównym celem było uchwa-
lenie planu fi nansowego na 2021 rok, 
ustalenie kierunków działania Zarządu 
W-MIR na 2021 r. oraz omówienie ak-
tualnej, tragicznej sytuacji na rynkach 
rolnych. Obradom przewodniczył pan 
Jerzy Salitra, funkcję sekretarza obrad 
pełniła pani Agnieszka Kobryń.
Walne Zgromadzenie podjęło nastę-
pujące wnioski:
 Wiele podmiotów nie odbiera opa-

kowań po sprzedanych olejach, 
smarach, czy zużytych akumulato-
rach do czego obligują je stosow-
ne przepisy. Podjąć działania w tej 
sprawie. 

 W związku z pismem MRiRW 
Grzegorza Pudy do Prezesa KRIR 
Wiktora Szmulewicza tj. brakiem 
odpowiedzi na złożony wniosek 
w zakresie emerytur oraz podatku 
rolnego powtórzyć wniosek KRIR 
i ustosunkować się do tego pisma. 
Tym samym poprzeć wniosek Dol-
nośląskiej Izby Rolniczej. 

 Zaprosić na posiedzenie Zarządu 
z Przewodniczącymi Rad Powiato-
wych W-MIR przedstawiciela Urzę-
du Marszałkowskiego odpowiedzial-
nego za bazę danych o odpadach.

 Wyjaśnić w ARiMR dlaczego są 
opóźnienia w dopłatach obszaro-
wych 2020 w przypadku złożenia 
przez benefi cjenta również wnio-
sku dobrostanowego.

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza 
po raz kolejny wyraża swój niepokój 
w sprawie dalszego funkcjonowa-
nia polskich gospodarstw rolnych 
w związku z głębokim kryzysem na 
rynkach rolnych wywołanym przez 
przyczyny niezależne od rolników: 
klęski atmosferyczne, rozprzestrze-
nianie się afrykańskiego pomoru świń, 
czy ptasiej grypy. Niestabilna sytuacja 
na rynkach rolnych została w roku 
2020 znacznie pogłębiona przez ob-
ostrzenia wynikające z wystąpienia 
pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. 
Niestety, pomimo tragicznej sytu-
acji, rolnicy nadal nie mają możliwo-
ści skorzystania z pomocy w ramach 
tarcz antykryzysowych przygoto-
wanych przez Rząd RP na takich sa-
mych zasadach jak przedsiębiorcy. 

Na rynku trzody i drobiu sytuacja 
jest dramatyczna. Ceny uzyskiwane 
od podmiotów skupowych za wy-
produkowany żywiec drobiowy, czy 
wieprzowy są o około 1,50 zł/kg niż-
sze niż koszty produkcji. Niskie ceny 
skupu żywca drobiowego i wieprzo-
wego oraz wciąż rosnące ceny pasz 
powodują, iż produkcja drobiu i wie-
przowiny jest nieopłacalna i generuje 
straty. Należy pamiętać, iż producen-
ci świń są poszkodowani dodatko-
wo w wyniku rozprzestrzeniania się 
ASF w Polsce, gdyż wprowadzane 
w związku ze zjadliwością wirusa ASF 
obostrzenia są utrzymywane miesią-
cami pomimo możliwości ich zniesie-
nia, a rolnicy produkujący na terenie 
objętym ograniczeniami narażeni są 
na utratę dochodów na skutek trud-
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POSIEDZENIA ZARZĄDU W-MIR

ności ze zbytem pełnowartościowego 
surowca wieprzowego. 
W niekorzystnym położeniu znaleź-
li się producenci warzyw i owoców, 
którzy dostarczali swoje płody rolne 
do lokalnych szkół w ramach kon-
traktów i ustnych umów, a także do 
hoteli czy restauracji. Ci rolnicy po-
nieśli realne nakłady fi nansowe na 
wytworzenie pełnowartościowych 
produktów żywnościowych, których 
teraz nie mogą sprzedać. Nie mając 
bieżących dochodów i perspektyw 
na zbyt wytworzonych dóbr, produ-
cenci warzyw i owoców znajdują się 
w kryzysowej sytuacji zagrażającej 
ich dalszemu funkcjonowaniu. 
Zamknięcie szkół, sektora HoReCa 
oraz ograniczenia w eksporcie zwią-
zane z pandemią miały negatywny 
wpływ również na rynek mięsa wo-
łowego i mleka. Hurtownie i zakłady 
produkcyjne nie są zainteresowane 
odbiorem tak dużych parti i towaru, 
pojawiają się również przypadki ob-
niżania cen oferowanych rolnikom za 
ich produkty przez podmioty skupo-
we, gdyż podaż przewyższa popyt. 
Ponadto nad rynkiem mięsa woło-
wego oraz drobiowego nadal stoi 
widmo „piątki dla zwierząt”, co rów-
nież niekorzystnie wpływa na stabil-
ność tych gałęzi produkcji rolniczej. 
Mając powyższe na uwadze, Walne 
Zgromadzenie Warmińsko-Mazur-
skiej Izby Rolniczej domaga się na-
tychmiastowej interwencji ze strony 

Rządu RP, w celu udzielenia pomocy 
tysiącom gospodarstw rolnych i tym 
samym zapewnienia bezpieczeń-
stwa żywnościowego Polski. 
Niniejszym żądamy: 
 uruchomienia natychmiastowej 

pomocy fi nansowej dla producen-
tów rolnych najbardziej poszko-
dowanych (w wyniku obostrzeń 
związanych z pandemią) gałęzi 
produkcji rolniczej, gdyż propono-
wane w ramach rządowej tarczy 
antykryzysowej rozwiązania nie są 
wystarczające.

 wprowadzenia skupów interwen-
cyjnych na kluczowych rynkach rol-
nych, tak aby zapewnić stabilizację 
cen i zachować płynność fi nansową 
gospodarstw, zwłaszcza tych w naj-
gorszej sytuacji ekonomicznej.

 podjęcia takich działań sterujących 
rynkiem zbytu, aby polski konsu-
ment mógł zaopatrywać się w pol-
skie produkty w dobrej cenie, któ-
ra będzie zadowalająca także dla 
producenta. W tak trudnej sytuacji 
w rolnictwie niezbędne jest natych-
miastowe wprowadzenie rozwiązań 
skutkujących jak najpowszechniej-
szym skracaniem łańcucha dostaw 
od rolnika do konsumenta. 

 podjęcia takich interwencji, aby 
zapobiegać działaniom podmio-
tów skupowych obniżających 
ceny skupu płodów rolnych.

 rozważniejszego wyrażania stano-
wiska Polski wobec nowej Wspól-

nej Polityki Rolnej po 2020 oraz 
wobec procedowanego Europej-
skiego Zielonego Ładu, a także 
wynegocjowania i opracowania 
jak najkorzystniejszego dla pol-
skich rolników PROW 2021-2027.

 opracowania i wdrożenia sku-
tecznych działań zapobiegających 
dalszemu postępowaniu i pogłę-
bianiu się kryzysu polskiego rol-
nictwa w związku z wystąpieniem 
pandemii wywołanej koronawiru-
sem SARS-Cov-2, a także opra-
cowania długofalowych procedur 
wsparcia rolnictwa na wypadek 
przedłużających się obostrzeń.

Mając na uwadze katastrofalną sy-
tuację na polskich rynkach rolnych 
i wciąż pogłębiający się kryzys, Wal-
ne Zgromadzenie Warmińsko-Ma-
zurskiej Izby Rolniczej wyraża głębo-
kie przekonanie, że reakcja państwa 
polskiego jest niezbędna i konieczna 
do utrzymania rodzimej produkcji 
rolnej, a tym samym bezpieczeństwa 
żywnościowego kraju. 
W trosce o utrzymanie polskiej pro-
dukcji rolnej przedkładamy nasze 
stanowisko z nadzieją na podjęcie 
przez Rząd RP skutecznej interwencji 
i wprowadzenia konkretnej i mierzal-
nej pomocy rolnikom. Jednocześnie 
zapewniamy, że Warmińsko-Mazurska 
Izba Rolnicza służy pomocą w wypra-
cowywaniu najlepszych rozwiązań dla 
polskiego rolnictwa zgodnie ze swoją 
najlepszą wiedzą i doświadczeniem. 

Od 1 grudnia 2020 r. do 28 stycznia 
2021 r. Zarząd Warmińsko-Mazur-
skiej Izby Rolniczej obradował na 
4 posiedzeniach, podczas których 
zajął się następującymi sprawami:
1. Realizacją wniosków napływają-

cych z Rad Powiatowych W-MIR.
2. Opiniowaniem aktów prawnych 

otrzymywanych z Krajowej Rady 
Izb Rolniczych. 

3. Bieżącym monitorowaniem reali-
zacji budżetu Izby. 

4. Organizacją V i VI Walnego Zgro-
madzenia W-MIR

Na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2020 r. 
Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej postanowił wystosować 
sprzeciw wo bec decyzji o likwidacji 
Pracowni Oceny Nasion w Olsztynie. 

Pismo w tej sprawie zostało przekaza-
ne Posłom na Sejm RP z województwa 
warmińsko-mazurskiego, Minister-
stwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
Głównemu Inspektorowi Ochrony Ro-
ślin i Nasiennictwa. 30 grudnia 2020 r. 
Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej zajął się realizacją wniosków 
z V Walnego Zgromadzenia W-MIR. 
Na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2021 r. 
Zarząd W-MIR postanowił przygoto-
wać i złożyć dwa wnioski w ramach 
konkursu nr 5/2021 dla Partnerów 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014–2020 
Plan operacyjny na lata 2020–2021:
1. „Festi wal kultur – Warmia, Mazu-

ry, Powiśle”. 

2. „Doświadczenia w realizacji prio-
rytetów Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich – Litwa”.

Na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 
2021 r. Zarząd W-MIR postanowił:
 Przystąpić do podpisania umo-

wy partnerskiej na organizację 
konkursu „Czysta i piękna zagro-
da – estetyczna wieś” w ramach 
konkursu KSOW nr 5/2021 r. 
wspólnie ze Związkiem Gmin 
Warmińsko-Mazurskich i upoważ-
nieniu dyrektora biura W-MIR do 
podpisania umowy.

 Przygotować wystąpienie w spra-
wie skrócenia czasu oczekiwania 
(do 60 dni) na wypłatę za szko-
dy wyrządzone przez zwierzęta 
prawnie chronione. 
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POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETOWEJ

POSIEDZENIA RAD POWIATOWYCH

12 stycznia 2021 r. obradowała 
Komisja Budżetowa Warmińsko-
-Mazurskiej Izby Rolniczej. Podczas 
spotkania omówiono projekt bu-
dżetu wraz z planem fi nansowym 

W-MIR na 2021 rok przygotowany 
przez Zarząd Izby. Komisja wyra-
ziła pozytywną opinię w stosunku 
do propozycji Zarządu, akceptując 
tym samym projekt, który w dalszej 

kolejności zostanie przedstawiony 
i omówiony podczas najbliższego 
posiedzenia Walnego Zgromadzenia 
W-MIR.

7 grudnia w Tylicach odbyło się 
posiedzenie Rady Powiatowej W-
-MIR w powiecie nowomiejskim. 
Głównym tematem spotkania było 
omówienie kwesti i dot. umów dzier-
żawy Gospodarstwa Tylice i Szwar-
cenowo. Przedstawiciele KOWR OT 
w Olsztynie wypowiedzieli się nt. 
stanu prawnego omawianych gospo-
darstw oraz o przygotowywanych 
programach restrukturyzacji. Celem 
spotkania było przede wszystkim 
wypracowanie stanowiska samo-
rządu rolniczego w kwesti i wydzier-
żawienia dla okolicznych rolników 
gruntów pochodzących z Gospodar-
stwa Tylice i Szwarcenowo. 
15 grudnia w Olsztynie odbyło się 
wspólne posiedzenie Rad Powiato-
wych W-MIR z powiatów bartoszyc-
kiego, kętrzyńskiego i lidzbarskiego. 
Pan Tomasz Komorowski - kierownik 
BP ARiMR w Kętrzynie omówił po-
ziom realizacji płatności bezpośred-
nich, ONW, PRŚK i ekologicznych 
w powiecie bartoszyckim, kętrzyński 
i lidzbarskim oraz przedstawił bie-
żące działania PROW obsługiwane 
przez BP ARiMR. Kolejnym prele-
gentem był pan Marcin Kazimierczuk 
- Zastępca Dyrektora OT KOWR 
OT Olsztyn, który przedstawił dzia-
łania KOWR-u na terenie w/w po-
wiatów. Pan Dariusz Wasiela - Dy-
rektor Zarządu Zlewni w Olsztynie, 
Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie przekazał zgromadzo-
nym informacje na temat inwesty-
cji przeprowadzonych w 2020 roku 
oraz zaplanowanych na 2021 rok dla 
w/w powiatów. Pan Marek Kuźniew-
ski przedstawił informację z bieżą-
cych prac Zarządu W-MIR. Podczas 
posiedzenia przyjęto cztery wnioski 
i skierowano je do Zarządu Izby.
15 grudnia w Giżycku odbyło się po-
siedzenie Rady Powiatowej W-MIR 
w powiecie giżyckim. Podczas posie-

dzenia omówiono kwesti e dotyczące 
bieżącej sytuacji w rolnictwie. Pan 
Arkadiusz Przyłucki – Przewodniczą-
cy Rady Powiatowej poinformował 
zebranych o wyborach do organów 
W-MIR, które odbyły się podczas 
Walnego Zgromadzenia w dniu 11 
grudnia 2020 r. Przekazał także in-
formacje na temat aktualnych dzia-
łań W-MIR. 
16 grudnia w Olsztynie odbyło się 
posiedzenie Rady Powiatowej W-
-MIR w powiecie olsztyńskim. W po-
siedzeniu z ramienia Zarządu uczest-
niczył pan Romuald Tański – Prezes 
W-MIR. W spotkaniu wziął udział 
pan Andrzej Abako - Starosta Olsz-
tyński, który wysłuchał wniosków 
i odpowiedział na pytania Rady w za-
kresie obsługi dróg powiatowych 
oraz działalności Powiatowej Służ-
by Drogowej w Olsztynie. Ponad-
to, podczas posiedzenia pan Łukasz 
Lauter - zastępca kierownika Biura 
Powiatowego ARiMR w Olsztynie 
przedstawił informacje na temat płat-
ności zrealizowanych w 2020 roku, 
a także kolejnych naborów na 2021. 
Następnie pan Mirosław Karczew-
ski - Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Olsztynie przybliżył wiadomości 
dot. sytuacji epizootycznej w powie-
cie, ze szczególnym uwzględnieniem 
afrykańskiego pomoru świń i ptasiej 

grypy. Rada postanowiła 
wystosować także wnio-
sek do Zarządu W-MIR 
w sprawie zapewnienia 
mieszkańcom gminy Je-
ziorany dostępu do inter-
netu. Pomimo coraz lep-
szej dostępności techno-
logii na obszarach wiej-
skich niektóre sołectwa 
gminy Jeziorany są nadal 
pozbawione dostępu do 
tego środku przekazu.
17 grudnia w Olsztynie 

odbyło się wspólne posiedzenie Rad 
Powiatowych W-MIR z powiatów 
szczycieńskiego, nidzickiego, mrą-
gowskiego. Głównym celem zwoła-
nego posiedzenia było omówienie 
stanu realizacji płatności bezpośred-
nich, dobrostanowych i rolnośrodo-
wiskowych w ww. powiatach oraz 
wdrażanie działań PROW 2014 - 
2020 w ostatnim kwartale br. i pierw-
szym kwartale roku przyszłego. Prze-
wodnictwo we wspólnych obradach 
objął Członek Zarządu W-MIR pan 
Piotr Miecznikowski. Główną tema-
tykę posiedzenia w zakresie płat-
ności bezpośrednich i wdrażanych 
działań PROW 2014 - 2020 omówi-
ła pani Iwona Sławińska - kierownik 
BP ARiMR w Szczytnie. Prezes W-
-MIR pan Romuald Tański przedstawił 
bieżące działania Za rządu Izby oraz 
nakreślił ogólne założenia przyszłej 
Wspólnej Polityki Rolnej UE w nowej 
perspektywie fi nansowej, która jak 
wszystko wskazuje będzie kładła zde-
cydowany nacisk na działania proeko-
logiczne i służące ochronie klimatu. 
Z obecnie dostępnych informacji na 
temat przyszłej polityki rolnej wynika 
jasno, iż utrzymane zostaną programy 
rolnośrodowiskowe oraz wsparcie dla 
rolnictwa ekologicznego. Prezes W-
-MIR pan Romuald Tański przedstawił 
informacje dotyczące sytuacji na po-
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szczególnych rynkach rolnych skupia-
jąc się na działaniach, które podejmo-
wał samorząd rolniczy w zakresie bar-
dzo trudnej sytuacji na rynku drobiu, 
trzody chlewnej oraz bydła mięsnego 
w związku z trwającym od wiosny 
stanem pandemii oraz przerwany-
mi łańcuchami dostaw w sektorze 
rolno–spożywczym. Kolejną sprawą 
poruszoną podczas obrad było omó-
wienie planowanej likwidacji nieza-
leżnego laboratorium analitycznego 
Lab–Mlek w Olsztynie. Prezes W-MIR 
pan Romuald Tański przekazał zebra-
nym, iż istnieje jeszcze szansa obrony 
działalności tego laboratorium i Za-
rząd Izby monitoruje tą sytuację, gdyż 
głównym atutem działalności tego la-
boratorium jest jego niezależność wo-
bec podmiotów skupujących, co jest 
bardzo istotne przy określaniu bada-
nych w nim surowców rolnych dostar-
czanych do skupu. Kolejnym tematem 
było omówienie planowanych zmian 
w prawie dotyczącym nieruchomości 
rolnych Skarbu Państwa. Izba Rolni-
cza wniosła uwagi do planowanych 
zmian w zakresie dalszego opiniowa-
nia sprzedaży gruntów rolnych, które 
obecnie mają być sprzedawane bez 
zgody ministra rolnictwa w zwiększo-
nym zakresie tj. do 5 ha, a nie jak było 
wcześniej do 2 ha. 
18 grudnia w Truszczynach odbyło 
się posiedzenie Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie działdowskim. 
W spotkaniu uczestniczył pan Bar-
tosz Żyłka - kierownik BP ARiMR 
w Działdowie, który przedstawił 
informacje w zakresie realizacji wy-
płaty zaliczek w ramach płatności 
obszarowych, płatności z tyt. ONW 
i RŚK, a także informacji dot. obsługi 
wniosków o przyznanie pomocy dla 
rolników szczególnie dotkniętych 
kryzysem COVID-19 (cykl zamknię-
ty) oraz możliwości składania wnio-
sków w zakresie tej pomocy dla pro-
ducentów trzody chlewnej w cyklu 
otwartym. Dodatkowo omówione 
zostały warunki przyznania pomo-
cy w ramach naboru wniosków dot. 
możliwości zakupu komputera dla 
dziecka z rodziny rolniczej. Podczas 
spotkania członkowie dyskutowali 
o potrzebie uruchomienia II tran-
szy pomocy dla rolników w związku 
z wystąpieniem pandemii, jak rów-
nież o konieczności podjęcia przez 
rząd działań zmierzających do popra-
wy sytuacji na rynkach rolnych. Pan 
Bartłomiej Lewalski - Przewodniczą-

cy Rady Powiatowej W-MIR w po-
wiecie działdowskim omówił sprawy 
dot. realizacji wniosków z poprzed-
niego posiedzenia rady, w sposób 
szczegółowy przybliżył obecnym in-
formacje z zakresu aktualnej sytuacji 
ASF w powiecie działdowskim oraz 
powiatach ościennych, a także wy-
stąpienia w powiecie nowomiejskim 
ogniska ptasiej grypy. Na zakończe-
nie pan Bartłomiej Lewalski zrelacjo-
nował przebieg obrad IV i V Walnego 
Zgromadzenia Warmińsko-Mazur-
skiej Izby Rolniczej oraz omówił wy-
pracowane przez samorząd rolniczy 
wnioski.
21 grudnia w Zastawnie odbyło 
się posiedzenie Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie elbląskim. Prze-
wodniczący Rady Powiatowej W-
-MIR pan Roman Puchalski, ze 
względu na istniejące obostrzenia 
związane z pandemią COVID-19 
i bezpieczeństwo członków Rady 
Powiatowej, postanowił nie zapra-
szać gości. Na początku posiedzenia 
pracownik Biura Terenowego przed-
stawił sprawozdanie z działalności 
Oddziału Terenowego Biura W-MIR 
w Elblągu za 2020 rok. Podczas po-
siedzenia członkowie Rady Powiato-
wej omówili aktualną sytuację w rol-
nictwie, poruszyli sprawy dotyczące 
emerytur rolniczych, konsekwen-
cji i licznych ograniczeń wynikają-
cych z wprowadzenia w niedalekiej 
przyszłości programu ,,Zielony ład”. 
Członkowie Rady zgłaszali licz-
ne uwagi do współpracy z KOWR, 
w szczególności do wydawania opi-
nii dotyczących nabywania gruntów, 
przedłużania umów, itp. Stwierdzili, 
że wydanie konkretnej opinii jest 
wręcz niemożliwe, ponieważ KOWR 
nie przedstawia żadnych danych do-
tyczących sprzedawanych lub dzier-
żawionych działek zasłaniając się 

przepisami RODO. Na-
stępnie, członkowie 
Rady Powiatowej usta-
lili zakres tematów, któ-
re mogłyby być ujęte 
w planie pracy Rady 
Powiatowej w 2021 r. 
Na zakończenie posie-
dzenia Przewodniczący 
pan Roman Puchalski 
przedstawił przebieg V 
Walnego Zgromadzenia 
i podziękował członkom 
Rady Powiatowej, któ-
rzy dość licznie uczest-

niczyli w akcjach protestacyjnych, 
które odbyły się w Warszawie i do-
tyczyły wprowadzenia niekorzyst-
nych dla rolnictwa zmian w ustawie 
o ochronie zwierząt.
28 grudnia w Braniewie odbyło się 
posiedzenie Rady Powiatowej W-
-MIR w powiecie braniewskim. Pan 
Jerzy Salitra - Przewodniczący Rady 
Powiatowej W-MIR, ze względu 
na istniejące obostrzenia związane 
z pandemią COVID-19 i bezpieczeń-
stwo członków Rady Powiatowej, 
postanowił nie zapraszać gości. Na 
początku posiedzenia pracownik 
Biura Terenowego przedstawił spra-
wozdanie z d ziałalności Oddziału 
Terenowego Biura W-MIR w Elblągu 
za 2020 rok. Następnie, Przewodni-
czący - pan Jerzy Salitra podsumo-
wując mijający rok, stwierdził, że był 
on niekorzystny dla całej gospodarki, 
a zwłaszcza dla rolników. Główne 
trudności to niskie ceny wieprzowi-
ny i liczne problemy z ubojem trzody, 
blokady na rynku wołowiny i mleka, 
problemy z hodowlą drobiu, ogromny 
spadek cen w większości gałęzi pro-
dukcji rolnej. Na polach na szczęście 
nie było suszy i plony były zadowala-
jące, ale ceny nie były wysokie. Prze-
wodniczący poruszył ważny temat 
dotyczący współpracy z KOWR. Pan 
Henryk Bakinowski – członek Rady 
i jednocześnie pracownik BP ARiMR 
przedstawił realizację wdrażanych 
programów pomocowych i poinfor-
mował, że od 1 stycznia 2021 roku 
ARiMR wprowadza zmiany w skła-
daniu papierowych formularzy zgło-
szeń przemieszczeń zwierząt. Na-
stępnie pan Jerzy Salitra przedstawił 
członkom Rady Powiatowej informa-
cje dotyczące bieżącej pracy Zarządu 
oraz wyborów do organów W-MIR, 
które odbyły się podczas V Walnego 
Zgromadzenia W-MIR.
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PISMA

17 grudnia 2020 r. Zarząd W-MIR 
wystąpił do Krajowej Rady Izb Rol-
niczych o podjęcie działań w sprawie 
wprowadzenia zmian do programu 
pomocy na dofi nansowanie kosz-
tów zakupu komputera stacjonarne-
go lub przenośnego (laptopa) wraz 
z niezbędnym oprogramowaniem 
oraz myszą, klawiaturą i ładowar-
ką przeznaczonego dla dzieci rol-
ników, wprowadzonego rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów z dnia 11 
grudnia 2020 r. zmieniającym roz-
porządzenie w sprawie szczegóło-
wego zakresu i sposobów realizacji 
niektórych zadań Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
(Dz.U.2020.2224). Zarząd W-MIR 
zawnioskował o zmianę kryteriów 
dotyczących przyznania pomocy na 
dofi nansowanie kosztów. Zdaniem 
samorządu rolniczego dofi nanso-
waniu powinien podlegać także za-
kup komputera dokonany od dnia 
24 października 2020 r. wraz z wej-
ściem w życie Rozporządzenia Mi-
nistra Edukacji Narodowej z dnia 16 
października 2020 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie czaso-
wego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związ-
ku z zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID-19, czyli 
od momentu wprowadzenia nauki 
zdalnej, a nie jak wpisano w rozpo-
rządzeniu w okresie od dnia 10 grud-
nia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. 
Zarząd W-MIR zaproponował, by 
pomocą objąć także dzieci i młodzież 
w wieku do 26 lat, a nie jak w roz-
porządzeniu do lat 18, uczącą się 
w szkole podstawowej, ponadpod-
stawowej oraz studentów w roku 
szkolnym 2020/2021. Ponadto Za-
rząd W-MIR uważa, że kryterium 
dotyczące dochodu uzyskanego 
w 2019 r. nie jest właściwe, gdyż 
sposób określenia dochodu z gospo-
darstwa rolnego - obliczonego jako 
iloczyn liczby ha przeliczeniowych 
w gospodarstwie rolnym, o którym 
mowa w ust. 2 pkt 2, ustalonej na 
podstawie decyzji ustalającej wy-
miar podatku rolnego na 2019 r. nie 
jest miarodajny. Tak wyliczony do-
chód jest często zawyżony, znacznie 
wyższy od faktycznie uzyskiwanego 
w gospodarstwie, w związku z czym 
niewielu rolników skorzysta z ww. 
pomocy.
4 stycznia 2021 r. Zarząd Izby wy-
stosował pismo do Krajowej Rady 

Izb Rolniczych o wystąpienie do Mi-
nistra Finansów w celu dokonania 
wykładni przepisów ustawy o po-
datku rolnym w zakresie dotyczącym 
przysługujących rolnikom ulg podat-
kowych przy prowadzeniu trwałych 
inwestycji w gospodarstwie (art. 13 
ustawy). 
4 stycznia 2021 r. Zarząd W-MIR 
wystosował pismo do Krajowej 
Rady Izb Rolniczych o wystąpienie 
do Prezesa Urzędu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów o zbadanie 
zgodności z prawem działania ban-
ków udzielających kredytów rolni-
czych.

4 stycznia 2021 r. Zarząd Izby wy-
stosował pismo do Nadzoru Wod-
nego w Piszu z prośbą o udrożnienie 
i przywrócenie biegu cieku wodnego 
Bogumiłka. Dnia 15 stycznia 2021 r. 
otrzymano odpowiedź z Nadzo-
ru Wodnego w Piszu o doprecy-
zowanie, na czym miałoby po-
legać przywrócenie biegu cieku. 
W związku z powyższym z dniu 19 
stycznia 2021 r. zwrócono się do 
wnioskodawcy o doprecyzowanie 
wniosku. Zarząd oczekuje na odpo-
wiedź, wówczas ponownie wystąpi 
z pismem do Nadzoru Wodnego 
w Piszu.
8 stycznia 2021 r. przesłano do KRIR 
uwagę dotyczącą projektu rozporzą-
dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania pomocy fi nan-
sowej w ramach działania „Rolnictwo 
ekologiczne” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020 oraz projektu zmienia-
jącego rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy fi nansowej 
w ramach działania „Działanie rol-
no-środowiskowo-klimatyczne” ob-
jętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014– 2020, 
w której wskazano, że termin na 
poprawki do wniosków RE i PRŚK 
powinien zostać określony do koń-
ca września, podobnie jak termin 
kontroli z jednostek certyfi kujących, 
a nie jak zaproponowano w projekcie 
w terminie dokonywania zmian we 

wnioskach o przyznanie płatności 
bezpośrednich.
15 stycznia 2021 r. Zarząd Izby, re-
alizując wniosek V Walnego Zgro-
madzenia W-MIR, zawnioskował 
do KRIR o wystąpienie do Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
zwiększenia dostępności programów 
pomocowych w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich dla 
rolników prowadzących tylko pro-
dukcję roślinną. 
15 stycznia 2021 r. Zarząd Izby, re-
alizując wniosek V Walnego Zgro-
madzenia, zwrócił się do Polskiego 
Związku Łowieckiego z wnioskiem 
o wprowadzenie procedur dla kół 
łowieckich podległych PZŁ nie tylko 
umożliwiających, ale nakazujących 
kołom łowieckim przyjmowanie rol-
nika do konkretnego koła, gospoda-
rującego w obwodzie łowieckim po-
łożonym na gruntach należących do 
tego rolnika, a także o wprowadzenie 
takich wytycznych, aby obligatoryj-
nie przydzielać odstrzały przyjętym 
do kół, a posiadającym uprawnienia 
myśliwskie rolnikom, tak aby mieli 
oni możliwość we własnym zakresie 
chronić swoje grunty przed szkodami 
łowieckimi.
15 stycznia 2021 r. Zarząd skierował 
pismo do Wojewódzkiego Lekarza 
Weterynarii, a 20 stycznia 2021 r. 
ponownie zwrócił się z wnioskiem 
do pana Grzegorza Pudy – Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do 
pana Janusza Wojciechowskiego Eu-
ropejskiego Komisarza ds. Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, w sprawie zniesienia 
obszaru zagrożenia czyli tzw. strefy 
niebieskiej ASF z powiatu bartoszyc-
kiego. Niestety pomimo licznych wy-
stąpień w tej sprawie powiat barto-
szycki nadal jest objęty obostrzenia-
mi, które nie pozwalają producentom 
trzody swobodnie prowadzić sprze-
daży tuczników.
15 stycznia 2021 r. Zarząd Izby wy-
stąpił do Krajowej Rady Izb Rolni-
czych w sprawie potrzeby zmiany 
przepisów określających zasady 
przyznawania pomocy na wyrów-
nanie kwoty obniżonego dochodu 
uzyskanej przez producenta trzody 
ze sprzedaży świń utrzymywanych 
na obszarze objętym restrykcjami 
w związku ze zwalczaniem afrykań-
skiego pomoru świń, tak aby wzno-
wić nabór wniosków o tą pomoc oraz 
aby pomoc przysługiwała również za 
IV kwartał 2020 roku. Dodatkowo 
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„POMOC COVID” CO DO ZASADY 
ZWOLNIONA OD EGZEKUCJI

Zarząd postulował, aby nie obniżać 
pomocy w ramach w/w działania, 
o kwotę pomocy przyznaną produ-
centowi trzod y na podstawie przepi-
sów rozporządzenia  Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 
2020 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania 
oraz wypłaty pomocy fi nansowej na 
operacje typu „Pomoc dla rolników 
szczególnie dotkniętych kryzysem 
COVID-19” w ramach działania „Wy-
jątkowe tymczasowe wsparcie dla 
rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw 
szczególnie dotkniętych kryzysem 
związanym z COVID-19” objęte-
go Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020.
19 stycznia 2021 r. przesłano do 
KRIR uwagi do projektu ustawy 
o zmianie ustawy o płatnościach 
w ramach systemów wsparcia bez-
pośredniego oraz niektórych innych 
ustaw, w których Zarząd proponuje 
zmianę terminu naboru wniosków 
z dotychczas obowiązującego na 

późniejszy tj. od 1 kwietnia do 31 
maja. Zarząd wyraził również nie-
pokój w związku z wprowadzaniem 
zapisów dotyczących wykorzystania 
zdjęć geotagowanych w sprawach 
dotyczących płatności.
Rozpoznanie występowania popytu 
na grunty rolne 
12 stycznia 2021 r. Warmińsko-
-Mazurska Izba Rolnicza wystoso-
wała odpowiedź na pismo Krajo-
wego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
dotyczące uściślenia wnioskowych 
informacji dotyczących popytu na 
grunty rolne ze strony rolników in-
dywidualnych zainteresowanych 
powiększeniem gospodarstwa rol-
nego. W związku z prowadzoną ko-
respondencją dotyczącą współpracy 
pomiędzy samorządem rolniczym 
a Krajowym Ośrodkiem Wspar-
cia Rolnictwa przy konsultowaniu 
spraw związanych z obrotem nieru-
chomości rolnych, KOWR powinien 
przekazywać czytelne informacje 
dotyczące numerów działek rolnych, 
obrębów i powierzchni, których do-

tyczą wnioskowane opinie, bez naru-
szenia ochrony danych osobowych. 
W związku z tym, w dniu 21 stycz-
nia 2021 r. odbyła się wideokonfe-
rencja z udziałem pani Małgorzaty 
Gośniowskiej-Koli - p.o. Dyrekto-
ra Generalnego oraz kierownictwa 
DGZ Krajowego Ośrodka Rolnictwa 
z przedstawicielami Krajowej Rady 
Izb Rolniczych, Warmińsko-Mazur-
skej Izby Rolniczej, Dolnośląskiej Izby 
Rolniczej oraz Zachodniopomorskiej 
Izby Rolniczej, podczas której zostały 
omówione bieżące problemy doty-
czące gospodarowania nieruchomo-
ściami rolnymi z Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa. Zapowie-
dziano odwieszenie działalności Rad 
Społecznych funkcjonujących przy 
OT KOWR oraz centrali KOWR. 
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza 
przekazała listę pytań do Krajowe-
go Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, na 
odpowiedzi czekamy. Z zapowiedzi 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rol-
nictwa wynika, iż takie spotkania 
będą organizowane cyklicznie.

W odpowiedzi na zapytanie Krajo-
wej Rady Izb Rolniczych na wniosek 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rol-
niczej, Ministerstw Sprawiedliwo-
ści poinformowało, że świadczenia 
przyznawane na podstawie usta-
wy z dnia 2 marca 2020 r. o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 374 ze zm.) są co do 
zasady zwolnione spod egzekucji.
W większości przepisów, które prze-
widują wsparcie z Tarczy Antykryzy-
sowej przykładowo wskazać można 
na art. 15zzc ust. 1 ustawy, dotyczą-
cy dofi nansowania części kosztów 
prowadzenia działalności gospodar-
czej przedsiębiorcy będącemu oso-
bą fi zyczną niezatrudniającemu pra-
cowników, czy art. 15zzd ust. I usta-
wy, dotyczący środków z pożyczki 
na pokrycie bieżących kosztów 
prowadzenia działalności gospodar-

czej mikroprzedsiębiorcy udzielonej 
z Funduszu Pracy - zasadą jest, że 
świadczenia takie nie podlegają eg-
zekucji sądowej ani administracyjnej, 
a środki te, w razie ich przekazania 
na rachunek płatniczy, są wolne od 
zajęcia na podstawie sądowego lub 
administracyjnego tytułu wykonaw-
czego.
W sytuacji gdy przepisy ustawy nie 
statuują wprost zwolnienia od eg-
zekucji i zajęcia, jak to ma miejsce 
w przypadku art. 15gg ust. 1 ustawy, 
który dotyczy świadczeń na rzecz 
ochrony miejsc pracy wypłacanych 
ze środków Funduszu Gwaranto-
wanych Świadczeń Pracowniczych, 
środki przekazane na wypłatę tych 
świadczeń mogą podlegać egzekucji 
prowadzonej jedynie na rzecz osób, 
dla których zostały przekazane.
Zatem egzekucje tych środków na 
rzecz innych wierzycieli są niedo-
puszczalne, a zwolnienie spod zaję-
cia w tym wypadku wynika z przepi-
sów ogólnych, regulujących zasady 

egzekucji z sum przyznanych przez 
Skarb Państwa. Stosownie do treści 
art. 831 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. - Kodeks postępo-
wania cywilnego (tj. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1575), dalej k.p.c., sumy przy-
znawane przez Skarb Państwa na 
cele specjalne - a za takie należy bez 
wątpienia uznać świadczenia pomo-
cowe wpłacane przez państwo w ra-
mach Tarczy Antykryzysowej - nie 
podlegają egzekucji.
Środki fi nansowe przyznawane w ra-
mach Tarczy Antykryzysowej nie 
tracą ochrony przed egzekucją i za-
jęciem po ich wpływie na rachunek 
bankowy uprawnionego podmiotu.
W praktyce mogą zdarzyć się sytu-
acje, w których - mimo to - dojdzie 
do zajęcia tych środków wbrew zapi-
som ustawy.
Dokonując zajęcia rachunku banko-
wego dłużnika komornik sądowy nie 
ma i nie może mieć wiedzy na temat 
pochodzenia środków znajdujących 
się na danym rachunku bankowym.
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Zgodnie bowiem z treścią art. 889 § 
1 k.p.c. w celu dokonania egzekucji 
z wierzytelności z rachunku banko-
wego komornik ogólnej właściwości 
dłużnika:
1) przesyła do banku, w którym 

dłużnik posiada rachunek, zawia-
domienie o zajęciu wierzytelności 
pieniężnej dłużnika pochodzącej 
z rachunku bankowego do wyso-
kości należności będącej przed-
miotem egzekucji wraz z kosztami 
egzekucyjnymi i wzywa bank, aby 
nie dokonywał wypłat z rachunku 
bez zgody komornika do wyso-
kości zajętej wierzytelności albo 
zawiadomił komornika w termi-
nie siedmiu dni o przeszkodzie 
do przekazania zajętej kwoty; za-
wiadomienie jest skuteczne tak-
że w przypadku niewskazania ra-
chunku bankowego;

2) zawiadamia dłużnika o zajęciu 
jego wierzytelności z rachunku 
bankowego, doręczając mu od-
pis zawiadomienia skierowanego 

do banku, o zakazie wypłat z ra-
chunku bankowego. Tym samym 
to bank prowadzący rachunek 
bankowy dłużnika, dokonując re-
alizacji zajęcia, winien wyłączyć 
środki dłużnika nie podlegające 
zajęciu i poinformować komorni-
ka o przeszkodzie do przekazania 
określonych środków znajdują-
cych się na rachunku.

Powołane przepisy nie przewidują 
więc - przed dokonaniem zajęcia - 
możliwości weryfi kacji przez komor-
nika źródeł pochodzenia środków 
znajdujących się na rachunku banko-
wym. To bank, realizując zajęcie do-
konane przez komornika, posiadając 
informację o pochodzeniu środków 
oraz że środki te nie podlegają za-
jęciu, winien zawiadomić komornika 
w terminie siedmiu dni o przeszko-
dzie do przekazania zajętej kwoty 
(art. 889 § 1 pkt. 1 k.p.c.).
Jeżeli jednak bank przekazał komor-
nikowi środki fi nansowe pochodzące 
ze świadczeń należnych dłużnikowi 

w oparciu o Tarczę Antykryzyso-
wą, to dłużnik powinien niezwłocz-
nie podjąć działania zmierzające do 
obrony swoich praw. W pierwszej 
kolejności winien poinformować 
o tym komornika, wskazując źródło 
pochodzenia środków, które w świe-
tle przepisów ustawy nie podlegały 
zajęciu.
W sytuacjach wątpliwych o dopusz-
czalności zajęcia określonych środ-
ków decydować będzie sąd sprawu-
jący nadzór judykacyjny nad czynno-
ściami komornika. Weryfi kacji prawi-
dłowości działań w takich sytuacjach 
dłużnik może domagać się poprzez 
złożenie skargi na czynności komor-
nika w trybie art. 767 k.p.c. lub też 
w trybie art. 759 § 2 k.p.c., który 
umożliwia sądowi, nawet z urzędu, 
wydanie komornikowi wiążących za-
rządzeń nadzorczych zmierzających 
do należytego wykonania egzekucji 
oraz usunięcia spostrzeżonych uchy-
bień.

Źródło: KRIR

W ZWIĄZKU Z HODOWLĄ
Warmińsko-Mazurski Związek Ho-
dowców Bydła Mlecznego w Olszty-
nie z/s w Dorotowie, na łamach Biu-
letynu WMIR będzie sukcesywnie 
publikował swoją pracę i jej efekty 
w ramach rubryki „W związku z ho-
dowlą”. Dołożymy wszelkich starań, 
by każdy hodowca, producent mle-
ka i czytelnik niniejszego biuletynu, 
był na bieżąco z działalnością W-
-MZHBM.

STOWARZYSZENIE 
EKOLOGICZNE 
„SZCZĘŚLIWA KROWA”
Młodzi hodowcy i rolnicy z woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego 
założyli w pierwszych dniach stycz-
nia ogólnopolskie stowarzyszenie 
ekologiczne „Szczęśliwa Krowa”, 

które będzie promowało ekologicz-
ną i przyjazną rolnikowi produkcję 
mleka, wychodząc naprzeciw nie 
tylko potrzebie samokontroli w śro-
dowisku, lecz także przeciwdziałania 
sprzecznym z logiką tez, głoszonych 
przez tzw. „pseudoekologów”. Głów-
ne cele działania stowarzyszenia 
skupiają się na obronie racjonalnej 
i ekologicznej hodowli bydła mlecz-
nego, wprowadzaniu dobrych zasad 
i obronę rodzimych gospodarstw 
rolnych przed działalnością zorga-
nizowanego lobby mieniącego się 
jako „prozwierzęce”. Założyciele 
stowarzyszenia, którego Przedsta-
wicielem został Kamil Wróblewski, 
hodowca z okolic Olecka stawiają na 
pierwszym miejscu dobro hodowcy, 
w myśl zasady, że nie ma większych 

ekologów od rolników. Członkami 
założycielami obok Wróblewskie-
go zostali m.in: Ignacy Sadłowski, 
Michał Krukowski, Anna Błońska, 
Maciej Steckiewicz, Dawid Klimko, 
Janusz Juniewicz i Łukasz Borowski.

ODPOWIEDŹ 
MINISTERSTWA 
ROLNICTWA NA 
„WARMIŃSKO MAZURSKĄ 
PIĄTKĘ DLA ROLNICTWA”
Efektem grudniowego spotkania 
Wojewody Warmińsko-Mazurskie-
go i Zarządu W-MZHBM było prze-
kazanie poprzez Wojewodę na ręce 
Premiera Mateusza Morawieckiego 
postulatów „Warmińsko-Mazurskiej 
Piątki dla Zwierząt”, które obejmo-
wały m.in. odrzucenie w całości 
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projektu zmiany ustawy o ochronie 
zwierząt oraz założeń tzw. „Piątki dla 
zwierząt”, natychmiastowe uspraw-
nienie walki z wirusem ASF, kontynu-
owanie prac nad rozwojem retencji 
w gospodarstwach rolnych, podjęcie 
działań zmierzających do dokapita-
lizowania Banków Spółdzielczych 
oraz zawiązanie dialogu ze środowi-
skami rolniczymi w celu wspólnego 
wypracowania „Piątki dla rolnictwa”. 
Z odpowiedzi uzyskanej od Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyni-
ka, że poselskie projekty, a takim jest 
ten przedmiotowy, podlegają konsul-
tacjom społecznym, jednak nieprze-
prowadzenie ich przez posłów-wnio-
skodawców nie stanowi przeszkody 
do wniesienia ustawy przed Sejm. 
Projekt zawierał jednak obszerne 
uzasadnienie z niezbędnymi analiza-
mi sytuacji wobec czego był proce-
dowany. Jako Warmińsko-Mazurski 
Związek Hodowców Bydła Mlecz-
nego na bieżąco monitujemy sytu-
ację związaną z tą szkodliwą ustawą 
i podejmujemy wszelkie dostępne 
środki, by przedmiotowa ustawa 
nie wróciła pod obrady Sejmu RP. 
W kwesti i ASF-u Ministerstwo za-
pewniało o szeroko zakrojonej kam-
panii informacyjnej oraz regularnym 
odławianiu ze środowiska chorych 
dzików i zabezpieczaniu padłych za-
pewniając wysoki poziom bioaseku-
racji. Autor odpowiedzi podkreśla, że 
odpowiedzialność za przestrzeganie 
wymagań bioasekuracyjnych pono-
szą głównie hodowcy świń. Z per-
spektywy W-MZHBM brak prze-
ciwdziałania ASF pogłębia kryzys 
w zakresie nieopłacalnych cen zbóż 
i galopującej ekspansji producentów 
mięs z zachodu na polski rynek. Mi-
nisterstwo Rolnictwa zapewnia, że 
utrzymanie wód opadowych w ra-
mach retencji stanowi sprawę prio-
rytetową w kontekście pogłębiającej 
się suszy hydrologicznej. Resort In-
frastruktury został odpowiedzialnym 
za przygotowanie planu przeciw-
działania niedoborowi wody, a jego 
przyjęcie planowane jest w 2021 
roku. Minister Finansów zaś, zgodnie 
z obecnym kształtem ustawy o pra-
wie bankowym nie widzi możliwości 
ingerencji fi nansowej celem dokapi-
talizowania banków spółdzielczych. 
Banki Spółdzielcze pomimo kryzy-
sów, same muszą regulować swoimi 
fi nansami tak, by zachować opłacal-
ność, a ich dokapitalizowanie jest 

kwesti ą samych banków. Minister-
stwo przekonuje jednak o ciągłym 
monitoringu sytuacji zmierzającym 
do wsparcia sytuacji sektora banko-
wości spółdzielczej w Polsce.

MLEKPOL W MRĄGOWIE 
GOSPODARZEM 
SEMINARIUM PFHBIPM 
W Zakładzie Produkcji Sproszkowa-
nych Wyrobów Mleczarskich Mlek-
pol w Mrągowie odbędzie się po-
siedzenie Zarządu W-MZHBM pod-
sumowujące miniony rok oraz okre-
ślające cele działalności na najbliższy 
czas. W obecności władz Mlekpolu, 
na czele z Prezesem Zarządu Edmun-
dem Borawskim oraz Przewodniczą-
cym Rady Nadzorczej SM Mlekpol 
Sławomirem Przytułą, odbędzie się 
seminarium prowadzone przez Ewę 
Kłębukowską, Zastępcę Dyrektora, 
Elżbietę Matuszewską, Dyrektora ds. 
Oceny oraz Agnieszkę Nowosielską, 
Dyrektora ds. Hodowli w Polskiej 
Federacji Hodowców Bydła Mlecz-
nego p.t. „Poszerzamy możliwości 
– oferta PFHBiPM dla hodowców 
bydła mlecznego wraz z wykorzy-
staniem wyników genotypowania 
samic w selekcji genomowej bydła 
mlecznego oraz w rozwoju bazy su-
rowcowej mleczarni”. Pomysłodawcą 
seminarium, połączonego z dyskusją 
o stanie mleczarstwa, zwiedzaniem 
Zakładu Wyrobów Sproszkowanych 
oraz podsumowaniem akcji „Dzięku-
jemy, że pijecie mleko” jest Andrzej 
Steckiewicz, Prezes W-MZHBM, 
Wiceprezydent Polskiej Federacji 
Hodowców Bydła i Producentów 
Mleka. Ze względu na ograniczenia 
spowodowane koronawirusem licz-
ba uczestników jest ograniczona do 
absolutnego minimum, a całość se-
minarium dostępne będzie do obej-
rzenia w internecie i na naszej związ-
kowej stronie na portalu Facebook 
- www.facebook.com/wmzhbm. 
Dziękujemy za każde polubienie!

UWAGA! KONKURS p.t.: 
„Wiosna, Lato, Jesień, Zima w obo-
rze, zagrodzie, na polu i łące. Gospo-
darstwa mleczne i hodowlane War-
mii i Mazur”.
Warmińsko-Mazurski Związek Ho-
dowców Bydła Mlecznego organizu-
je konkurs fotografi czny p.t.: „Wio-
sna, Lato, Jesień, Zima w oborze, za-
grodzie, na polu i łące. Gospodarstwa 
mleczne i hodowlane z Warmii i Ma-

zur”. Zasady konkursu są bardzo pro-
ste. Wykonaj swoje autorskie zdję-
cia, przedstawiające twoją hodowlę, 
pracę, codzienność, oborę, łąkę czy 
ulubioną krowę itp. w scenerii zwią-
zanej z konkretną porą roku i wyślij je 
na adres e-mail: dorotowo@pfh b.pl. 
W tytule e-maila wpisz „KONKURS 
W-MZHBM”, a w treści e-maila ko-
niecznie podaj swoje imię i nazwi-
sko, adres zamieszkania oraz numer 
telefonu. Konkurs jest przeznaczo-
ny dla hodowców z Warmii i Mazur, 
a najlepsze prace będą nagrodzone 
rzeczowo i opublikowane w kalenda-
rzu W-MZHBM na 2022 rok. Każdy 
autor może wysłać maksymalnie po 
jednej fotografi i na daną porę roku 
(łącznie cztery). Termin nadsyła-
nia prac mija 10 października 2021 
roku. Wysłanie e-mail oznacza zgo-
dę na publikację pracy fotografi cznej 
wraz z imieniem i nazwiskiem autora 
w kalendarzu oraz akceptację regu-
laminu konkursu, który jest dostępny 
na stronie facebook W-MZHBM, tj. 
www.facebook.com/wmzhbm.

ZMARŁ KS. PRAŁAT 
STANISŁAW TABAKA
Zarząd i członkowie Warmińsko-Ma-
zurskiego Związku Hodowców Bydła 
Mlecznego z wielkim żalem przyjęli 
wiadomość o śmierci Ś.P. księdza 
prałata Stanisława Tabaki, który był 
wieloletnim proboszczem parafi i 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Olecku. Przez dziesięciolecia swo-
jej posługi dał się poznać w środowi-
sku lokalnych rolników i hodowców 
bydła jako sprawiedliwy duszpa-
sterz i wielki kaznodzieja, będący 
na bieżąco z problemami wsi i jej 
mieszkańców. Kazania i wystąpienia 
księdza na wielu Mszach Świętych 
oraz wydarzeniach, organizowanych 
z inicjatywy środowiska rolników na 
zawsze pozostaną w naszej pamię-
ci jako ubogacające i przenikliwe. 
Wszystkim, którzy smucą się i cier-
pią z powodu śmierci ks. Stanisława 
Tabaki składamy wyrazy głębokiego 
współczucia.
Spoczywaj w pokoju.

OFERTA POLSKIEJ 
FEDERACJI HODOWCÓW 
BYDŁA I PRODUCENTÓW 
MLEKA NA 2021 ROK
Polska Federacja Hodowców Bydła 
i Producentów Mleka oferuje narzę-
dzia ułatwiające sprawne zarządza-
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nie hodowlą i produkcją mleka. Ho-
dowca otrzymuje czytelne raporty 
o stadzie, próbie oraz hodowlane. 
Jest konkretna to dawka wiedzy za-
równo o stadzie jak i użytkowanych 
zwierzętach. Umożliwiają one precy-
zyjne bilansowanie dawek, zmniej-
szenie kosztów żywienia, poprawę 
wskaźników rozrodu oraz wzrost 
wydajności mleka. Badanie cielności 
nieinwazyjnym testem PAG to do-

datkowa usługa wykonywana z mle-
ka. Wykrywa ciąże już od 28 dnia po 
pokryciu. Rok 2021 to także czas in-
ternetowego programu do zarządza-
nia stadem bydła mlecznego – SOL. 
Umożliwia on prowadzenie przejrzy-
stych zapisów dotyczących zdarzeń 
w oborze oraz ułatwia organizację 
i planowanie pracy. W laboratoriach 
PFHBiPM oprócz badań mleka oraz 
pasz można także oszacować war-

tość hodowlaną samic na podstawie 
markerów genetycznych. Hodowca 
otrzymuje wyniki genomowego in-
deksu gPF oraz ocenionych cech dla 
każdej sztuki. Więcej o PFHBiPM, 
ocenie wartości użytkowej bydła 
mlecznego oraz genomowaniu na 
stronie www.pfh b.pl. 

 
Artykuły przygotowali: 

Michał Krukowski i Anna Błońska

Często spotykam się z zapytania-
mi ze strony rolników korzystają-
cych z bezpłatnych porad prawnych 
w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolni-
czej co robić w sytuacji gdy komornik 
wraz z innymi środkami znajdującymi 
się na rachunku bankowym zajął tak-
że środki będące wsparciem fi nanso-
wym z ARIMR (np. dopłatą bezpo-
średnią, zaliczką). Pojawia się pytanie 
czy jest to prawidłowa praktyka ko-
mornicza i czy można te środki w ja-
kiś sposób „uwolnić” spod zajęcia.
O tym, że należności tego rodzaju 
nie podlegają zajęciu, mówi art. 32. 
Ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa:
„Należności ustalane w drodze decy-
zji administracyjnej lub wierzytelności 
wynikające z umów z tytułów płatności 
określonych w odrębnych przepisach, 
realizowanych przez Agencję ze środ-
ków publicznych pochodzących z fun-
duszy Unii Europejskiej oraz krajowych 
środków publicznych przeznaczonych 
na ich współfi nansowanie, nie podle-
gają zajęciu na podstawie przepisów 
Kodeksu postępowania cywilnego oraz 
przepisów o postępowaniu egzekucyj-
nym w administracji.” 
Stosowanie tego przepisu w prakty-
ce budziło szereg wątpliwości. Sądy 
rozpoznając sprawy stwierdzały iż 
przepis ten należy interpretować 
w ten sposób, że Agencja nie może 
przekazywać środków m. in. z tytułu 
płatności bezpośrednich do grun-
tów rolnych na rachunki wskazane 
przez komorników, lecz wyłącznie 
na rachunki bankowe podane przez 
producentów rolnych we wnioskach 
o te płatności. Ale dotyczy to tyl-
ko sytuacji gdy komornik zajął wie-

rzytelność przysługującą rolnikowi 
z tego tytułu wysyłając stosowne 
pismo do Agencji. Jak stwierdził np. 
Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Bydgoszczy w wyroku z 5 lutego 
2014 r., (sygn. akt: I SA/Bd 952/13), 
wskazany wyżej przepis należy od-
nosić do sytuacji, w której komornik 
zmierzałby do zajęcia tych należności 
będących jeszcze w gesti i ARiMR, ale 
już przyznanych decyzją. Przepis ten 
nie ogranicza natomiast możliwości 
prowadzenia egzekucji komorniczej 
z rachunków bankowych produ-
centów rolnych. Z chwilą bowiem, 
kiedy pieniądze wpłyną już na ra-
chunek, są traktowane jak wszel-
kie inne środki. Dlatego też w 2014 
roku dodano przepis art 831 § pkt 
2a do ustawy kodeks postępowania 
cywilnego następującej treści: Nie 
podlegają egzekucji m.in. środki po-
chodzące z programów fi nansowa-
nych z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
869, z późn. zm.), wypłacone w for-
mie zaliczki, chyba że wierzytelność 
egzekwowana powstała w związku 
z realizacją projektu, na który środki 
te były przeznaczone. Oznacza to, 
że zajęcie rachunku bankowego nie 
może obejmować środków, o któ-
rych mowa w art. 831 § 1 pkt 2a 
k.p.c., chyba że egzekwowana wie-
rzytelność powstała w związku z re-
alizacją projektu, na który te środki 
były przeznaczone.
Komornicy często bronią się przed 
zwolnieniem tych środków spod 
zajęcia podając iż nie mają wiedzy 
z jakiego źródła pochodzą środki 
zgromadzone na danym rachunku. 

Dokonując zajęcia rachunku banko-
wego dłużnika komornik sądowy nie 
ma bowiem wiedzy na temat pocho-
dzenia środków znajdujących się na 
danym rachunku bankowym.
Zgodnie bowiem z treścią art. 889 § 
1 k.p.c. w celu dokonania egzekucji 
z wierzytelności z rachunku banko-
wego komornik ogólnej właściwości 
dłużnika:
1) przesyła do banku, w którym dłuż-
nik posiada rachunek, zawiadomienie 
o zajęciu wierzytelności pieniężnej 
dłużnika pochodzącej z rachunku 
bankowego do wysokości należności 
będącej przedmiotem egzekucji wraz 
z kosztami egzekucyjnymi i wzywa 
bank, aby nie dokonywał wypłat z ra-
chunku bez zgody komornika do wy-
sokości zajętej wierzytelności albo 
zawiadomił komornika w terminie 
siedmiu dni o przeszkodzie do prze-
kazania zajętej kwoty; zawiadomie-
nie jest skuteczne także w przypadku 
niewskazania rachunku bankowego;
2) zawiadamia dłużnika o zajęciu jego 
wierzytelności z rachunku bankowe-
go, doręczając mu odpis zawiado-
mienia skierowanego do banku, o za-
kazie wypłat z rachunku bankowego. 
Tym samym to bank prowadzący 
rachunek bankowy dłużnika, doko-
nując realizacji zajęcia, winien wyłą-
czyć środki dłużnika nie podlegające 
zajęciu i poinformować komornika 
o przeszkodzie do przekazania okre-
ślonych środków znajdujących się na 
rachunku. 
To bank, realizując zajęcie dokonane 
przez komornika, posiadając infor-
mację o pochodzeniu środków oraz 
że środki te nie podlegają zajęciu, 
winien zawiadomić komornika w ter-
minie siedmiu dni o przeszkodzie do 
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przekazania zajętej kwoty (art. 889 
§ 1 pkt. 1 k.p.c.). Z praktyki jednak 
wiem, iż banki stoją na stanowisku iż 
w sytuacji gdy rachunek bankowy zo-
staje zajęty to komornik może dyspo-
nować zakresem tego zajęcia i same 
z siebie raczej nie podejmują żad-
nych kroków. To rolnik musi zadbać 
o swoje pieniądze. Najlepiej żeby rol-
nik niezwłocznie po otrzymaniu za-
wiadomienia o zajęciu wysłał pismo 
do banku, w którym posiada zajęty 
rachunek bankowy i poinformował 
iż na nim znajdują się środki, które 
nie powinny podlegać zajęciu. Rów-
nocześnie powinien także wysłać 
pismo do komornika z informacją 
o środkach na rachunku bankowym 

nie podlegających zajęciu (z powoła-
niem się na wyżej przytoczone prze-
pisy art. 32 ustawy o ARIMR oraz 
w art. 831 § 1 pkt 2a k.p.c.). W razie 
zajęcia rachunku bankowego przez 
organ egzekucyjny i podniesienia za-
rzutu, że zastosowany środek egze-
kucyjny jest niedopuszczalny z uwagi 
na wyłączenie danej wierzytelności 
spod zajęcia konieczne jest wyjaśnie-
nie, czy rzeczywiście środki znajdują-
ce się na zajmowanym rachunku nie 
są środkami, o których mowa w ww. 
przepisie.
Gdy powyższe pisma nie odniosą 
skutku i środki fi nansowe przekaza-
ne przez ARMIR nie zostaną „uwol-
nione” lub co gorsza zostaną przez 

bank przekazane komornikowi wów-
czas pozostaje wnieść skargę na 
czynności komornika w trybie art. 
767 k.p.c. lub też w trybie art. 759 § 
2 k.p.c., który umożliwia sądowi, na-
wet z urzędu, wydanie komornikowi 
wiążących zarządzeń nadzorczych 
zmierzających do należytego wyko-
nania egzekucji oraz usunięcia spo-
strzeżonych uchybień. 
Ważne jest zatem by kontrolować 
zarówno działanie komornika jak też 
banku, pilnować terminów, działać 
szybko by nie doszło do przekazania 
środków wierzycielowi.
     
 Karolina Niedzielska,
 Radca Prawny W-MIR

RYNEK DROBIU I WIEPRZOWINY 
Odpowiada Komisarz Wojciechowski

W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 
24.11.2020 r. w sprawie urucho-
mienia działań interwencyjnych na 
rynkach mięsa drobiowego i wie-
przowego (między innymi na wnio-
sek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rol-
niczej), Komisarz UE ds. Rolnictwa 
Janusz Wojciechowski informuje co 
następuje:
„Pragnę podziękować za Pańskie 
pismo z dnia 24 listopada 2020 r., 
w którym wyraża Pan obawy 
w związku z sytuacją na polskim 
rynku wieprzowiny i mięsa drobio-
wego. Zwraca się Pan również do 
Komisji z wnioskiem o interwencję 
publiczną, dopłaty do prywatnego 
przechowywania i refundacje wy-
wozowe.
Jak Pan zauważył, kryzys związany 
z COVID-19 ma bardzo negatywny 
wpływ na oba wspomniane sektory, 
powodując spadek cen w całej UE. 
Niedawne wykrycie afrykańskiego 
pomoru świń u dzików w Niem-
czech wywarło dodatkową presję na 
rynek wieprzowiny, a obecna epide-
mia wysoce zjadliwej grypy ptaków 
ma negatywny wpływ gospodarczy 
na producentów drobiu tam, gdzie 
wystąpiła ta choroba.
UE stoi obecnie w obliczu bezpre-
cedensowego wyzwania dla gospo-
darki, które dotyczy również sek-
tora rolnictwa. Od początku pan-
demii Komisja przyjęła już szeroki 
wachlarz środków mających na celu 

złagodzenie społeczno-gospodar-
czych skutków pandemii COVID-19, 
również w sektorze rolnictwa. Pro-
ducenci sektora trzody chlewnej 
i drobiu mogą korzystać na przy-
kład z tymczasowych ram pomocy 
państwa, inicjatywy inwestycyjnej 
„plus” w odpowiedzi na koronawiru-
sa oraz z rozszerzenia mechanizmów 
elastyczności wprowadzonych w ra-
mach funduszu rozwoju obszarów 
wiejskich.
Oprócz klasycznych działań doty-
czących rozwoju obszarów wiej-
skich, mających na celu poprawę 
sytuacji hodowców trzody chlewnej 
i drobiu poprzez zapewnienie wspar-
cia fi nansowego na rzecz rozwoju 
ich działalności, doraźną pomoc 
z tytułu spadku dochodów może 
stanowić w szczególności narzędzie 
stabilizacji dochodów. Pomoc pań-
stwa, zarówno w formie pomocy de 
minimis, wyłączenia grupowego, jak 
i pomocy podlegającej zgłoszeniu, 
może również stanowić wsparcie 
dla sektora, łagodząc skutki obecnej 
trudnej sytuacji rynkowej.
Interwencja publiczna mająca na 
celu złagodzenie wpływu, jaki mają 
na rolników lata, w których poziom 
cen jest szczególnie niski, jest do-
stępna jedynie w ograniczonej licz-
bie sektorów podatnych na wahania 
cen. Trzoda chlewna i drób nie są 
zaliczane do sektorów, które mogą 
korzystać z takiej interwencji. Re-

fundacje wywozowe ustalono na 
poziomie zerowym w odniesieniu do 
wszystkich produktów, w tym mięsa 
drobiowego i wieprzowiny.
Bezpośrednia interwencja UE 
w sektorze wieprzowiny za pomocą 
dopłat do prywatnego przechowy-
wania, wymaga uważnego rozważe-
nia. Obecne ograniczenia związane 
z COVID-19 powodują zmniejszenie 
przepustowości wielu rzeźni. Ogra-
niczenia przywozowe w niektórych 
państwach trzecich zmniejszają 
możliwości zbytu przechowywane-
go mięsa na rynkach eksportowych. 
W związku z tym zamrożona wie-
przowina wprowadzana byłaby na 
rynek UE po zakończeniu okresu 
przechowywania, wywierając presję 
na ceny i opóźniając ożywienie sek-
tora. Taki środek nie miałby pożąda-
nego efektu stabilizującego rynek.
Można jednak rozważyć nadzwy-
czajne wsparcie rynkowe w sekto-
rze drobiarskim, jak przewidziano 
w art. 220 rozporządzenia o wspól-
nej organizacji rynków produktów 
rolnych, ale wymagałoby to udoku-
mentowanego wniosku ze strony 
Polski.
Pragnę Pana zapewnić, że podległe 
mi służby uważnie monitorują roz-
wój sytuacji na rynku we wszystkich 
państwach członkowskich UE, a Ko-
misja jest gotowa podjąć działania, 
jeżeli sytuacja tego wymaga.”

Źródło: KRIR



BIULETYN W-MIR

12

POŻYCZKA NA SFINANSOWANIE SPŁATY ZADŁUŻENIA 
POWSTAŁEGO W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM 

DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

„Podmioty zainteresowane restruk-
turyzacją swoich zadłużonych go-
spodarstw rolnych mogą uzyskać po-
moc Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa w formie opro-
centowanej pożyczki na spłatę 
zadłużenia powstałego w związku 
z prowadzeniem działalności rol-
niczej. Pożyczki na spłatę zadłuże-
nia mogą być udzielane nie później 
niż do 31 grudnia 2021 r.
O pomoc w formie oprocentowanej 
pożyczki może ubiegać się podmiot 
prowadzący gospodarstwo rolne, 
który:
1. jest osobą fi zyczną, osobą prawną 

albo jednostką organizacyjną nie-
posiadającą osobowości prawnej, 
której ustawa przyznaje zdolność 
prawną,

2. ma miejsce zamieszkania albo sie-
dzibę na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej,

3. jest właścicielem gospodarstwa 
rolnego w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 15 listopada 1984 
r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 
r., poz. 333),

4. jest mikro, małym lub średnim 
przedsiębiorstwem w rozumieniu 
załącznika I do rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 
25 czerwca 2014 r., uznającego 
niektóre kategorie pomocy w sek-
torach rolnym i leśnym oraz na ob-
szarach wiejskich za zgodne z ryn-
kiem wewnętrznym w zastosowa-
niu art. 107 i 108 Traktatu o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. 

Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1, 
z późn. zm),

5. co najmniej od 3 lat prowadzi 
działalność rolniczą w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 15 listo-
pada 1984 r. o podatku rolnym, 
zwaną dalej „działalnością rolni-
czą”, za którą uważa się produkcję 
roślinną i zwierzęcą, w tym rów-
nież produkcję materiału siewne-
go, szkółkarskiego, hodowlanego 
oraz reprodukcyjnego, produkcję 
warzywniczą, roślin ozdobnych, 
grzybów uprawnych, sadownic-
twa, hodowlę i produkcję materia-
łu zarodowego zwierząt, ptactwa 
i owadów użytkowych, produkcję 
zwierzęcą typu przemysłowego 
fermowego oraz chów i hodow-
lę ryb, w gospodarstwie wymie-
nionym w pkt 3, licząc od dnia 
powstania wobec tego podmiotu 
obowiązku podatkowego w zakre-
sie podatku rolnego w odniesieniu 
do gruntów wchodzących w skład 
tego gospodarstwa,

6. jest niewypłacalny w rozumie-
niu przepisów ustawy z dnia 28 
lutego 2003 r. – Prawo upadło-
ściowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498 
z późn. zm.), tzn. utracił zdolność 
do wykonywania swoich wyma-
galnych zobowiązań pieniężnych, 
tj. jeżeli opóźnienie w wykonaniu 
zobowiązań pieniężnych przekra-
cza trzy miesiące, a w przypadku 
osoby prawnej albo jednostki or-
ganizacyjnej nieposiadającej oso-
bowości prawnej, której odrębna 

ustawa przyznaje zdolność praw-
ną, wtedy, gdy jego zobowiązania 
pieniężne przekraczają wartość 
jego majątku, a stan ten utrzymu-
je się przez okres przekraczający 
dwadzieścia cztery miesiące,

7. znajduje się w trudnej sytuacji.
Do wniosku o udzielenie pożyczki 
na sfi nansowanie spłaty zadłużenia 
powstałego w związku z prowadze-
niem działalności rolniczej dołącza 
się m.in. plan restrukturyzacji za-
twierdzony przez dyrektora woje-
wódzkiego ośrodka doradztwa rol-
niczego.
Oprocentowanie pożyczki jest 
zmienne i wynosi rocznie nie mniej 
niż wysokość stopy bazowej opu-
blikowanej przez KE na jej stronie 
internetowej, obowiązującej w dniu 
udzielenia pożyczki, powiększonej 
o 4 punkty procentowe.
Kwota pożyczki nie może przekro-
czyć 5 mln zł i wysokości długów 
wymagalnych, a pożyczkobiorca zo-
bowiązany jest do wniesienia wkła-
du własnego w wysokości co naj-
mniej 25% kosztów restrukturyzacji 
– w przypadku mikro i małego przed-
siębiorcy lub 40% kosztów restruk-
turyzacji – w przypadku średniego 
przedsiębiorcy. Środki pochodzące 
z udzielonej pożyczki wypłacane są 
na rachunki bankowe wierzycieli.
Pożyczka może zostać udzielona 
maksymalnie na okres 15 lat z rocz-
nym okresem karencji w spłacie po-
życzki.

Źródło: ARiMR 

ZMIANA W ZGŁOSZENIACH ZWIERZĄT DO ARIMR
Od 1 stycznia 2021 r. ARiMR wpro-
wadza zmiany w składaniu papiero-
wych formularzy zgłoszeń zwierzę-
cych i jednocześnie zachęca posiada-
czy zwierząt do korzystania z Portalu 
IRZplus.
Zgłoszeń przemieszczeń zwierząt 
gospodarskich oznakowanych nale-
ży dokonywać na formularzach jed-
nopodpisowych (podpisanych przez 

nabywającego lub zbywającego).
W przypadku posiadania druków 
dwupodpisowych (na których jest 
możliwość złożenia podpisu zarów-
no przez nabywającego, jak i przez 
zbywającego) należy pamiętać, aby 
taki druk był podpisany tylko przez 
jednego z posiadaczy – albo tylko 
przez nabywającego, albo tylko przez 
zbywającego.

Podczas trwającej epidemii korona-
wirusa ARiMR zachęca do korzysta-
nia z Portalu IRZplus, który umożliwia 
posiadaczom zwierząt gospodarskich 
oznakowanych dokonanie zgłoszeń 
zwierzęcych w imieniu własnej sie-
dziby stada oraz przegląd informacji 
wprowadzonych bezpośrednio do 
systemu informatycznego ARiMR, 
w którym prowadzony jest rejestr 
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zwierząt gospodarskich oznakowa-
nych. Dzięki aplikacji można szybko 
i wygodnie wypełnić obowiązki usta-
wowe IRZ, bez konieczności wycho-

dzenia z domu (przychodzenia do 
BP).
Obowiązujące formularze dotyczą-
ce identyfi kacji i rejestracji zwierząt 

znajdują się na stronie internetowej 
ARiMR w zakładce: „Identyfi kacja 
i Rejestracja Zwierząt”.

Źródło: ARiMR

NIE BĘDZIE OBNIŻENIA WSKAŹNIKÓW 
DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W PROW

W dniu 12 stycznia 2021 r. MRiRW 
odniosło się do wniosku KRIR 
w sprawie obniżenia wskaźników 
dotyczących działań inwestycyjnych 
PROW w związku z trudną sytuacją, 
która wystąpiła w wielu gospodar-
stwach rolnych na skutek pandemii 
COVID-19, a także problemów spo-
wodowanych epidemią ASF i poin-
formowało, że nie ma konieczności 
zmiany ogólnych zasad obowiązują-
cych w instrumencie wsparcia „Mo-
dernizacja gospodarstw rolnych” ob-
jętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014–2020, 
ponieważ istnieją rozwiązania, które 
mogą być stosowane w przypadku 
zaistnienia trudności z realizacją zo-
bowiązań przez poszczególnych rol-
ników:
„W przepisach rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
r. w sprawie fi nansowania wspól-
nej polityki rolnej, zarządzania nią 
i monitorowania jej oraz uchylają-
cego rozporządzenia Rady (EWG) 
nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 
2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) 
nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 
549, z późn. zm.) wymienione zo-
stały przypadki, które mogą zostać 
uznane jako „siła wyższa” i „nad-
zwyczajne okoliczności”. Wystąpie-
nie tych przypadków może zwolnić 
benefi cjenta z realizacji zobowiązań 
wynikających z przyznanej pomocy. 
Są to:
a) śmierć benefi cjenta;
b) długoterminowa niezdolność be-

nefi cjenta do wykonywania zawo-
du;

c) poważna klęska żywiołowa powo-
dująca duże szkody w gospodar-
stwie rolnym;

d) zniszczenie w wyniku wypadku 
budynków inwentarskich w go-
spodarstwie rolnym;

e) choroba epizootyczna lub choro-
ba roślin dotykająca, odpowied-

nio, cały inwentarz żywy lub upra-
wy należące do benefi cjenta lub 
część tego inwentarza lub upraw;

f) wywłaszczenie całego lub dużej 
części gospodarstwa rolnego, jeśli 
takiego wywłaszczenia nie można 
było przewidzieć w dniu złożenia 
wniosku.

Ponieważ nie jest to wyczerpujący 
wykaz możliwych przypadków siły 
wyższej i nadzwyczajnych okolicz-
ności, organ właściwy w sprawach 
o przyznanie pomocy fi nansowej 
podejmuje decyzje dotyczące siły 
wyższej i nadzwyczajnych okoliczno-
ści indywidualnie dla każdego przy-
padku na podstawie odpowiednich 
dowodów oraz stosując pojęcie siły 
wyższej w świetle prawa Unii doty-
czącego rolnictwa, w tym orzecznic-
twa Trybunału Sprawiedliwości.
Dodatkowo, w odniesieniu do zo-
bowiązania dotyczącego wzrostu 
wartości dodanej brutt o w gospo-
darstwie (GVA), co najmniej o 10% 
w okresie 5 lat od dnia przyznania 
pomocy, informuję, że jeżeli operacja 
zostanie zrealizowana prawidłowo, 
w tym w zakresie zestawienia rze-
czowego operacji, a warunek wzro-
stu GVA w gospodarstwie nie zosta-
nie osiągnięty ze względu na czynni-
ki zewnętrzne, których negatywnego 
wpływu na GVA gospodarstwa rolnik 
nie miał możliwości złagodzić, po-
moc nie będzie podlegała zwrotowi. 
Rozwiązanie takie przewidziane jest 
w Programie oraz zawarte w umowie 
o przyznaniu pomocy, która zawiera-
na jest z każdym benefi cjentem.
Ze względu na trwający stan epidemii, 
dodatkowo przypominam o obowią-
zywaniu przepisów wprowadzonych 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. 
o szczególnych instrumentach wspar-
cia w związku z rozprzestrzenia-
niem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 695). Ww. ustawą 
zmieniono ustawę z dnia 20 lutego 
2015 r. o wspieraniu rozwoju obsza-
rów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014–2020 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 217, z późn. 
zm.), wprowadzając nowy rozdział 
9a, zawierający przepisy epizodycz-
ne dotyczące pomocy i pomocy 
technicznej w związku
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 
Zgodnie z art. 67b ust. 3 ustawy 
o wspieraniu rozwoju obszarów wiej-
skich, w przypadku gdy w okresie 
obowiązywania na obszarze Rzeczy-
pospolitej Polskiej stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii 
ogłoszonych na podstawie ustawy 
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobiega-
niu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi w związku z zaka-
żeniami wirusem SARS-CoV-2 lub 
wprowadzenia stanu nadzwyczaj-
nego w związku z zakażeniami tym 
wirusem benefi cjent nie spełnia wa-
runków wypłaty pomocy lub pomocy 
technicznej lub warunków, z zastrze-
żeniem których wydana została de-
cyzja o przyznaniu pomocy, lub nie 
realizuje innych zobowiązań związa-
nych z przyznaną pomocą lub pomo-
cą techniczną, benefi cjent może speł-
nić te warunki lub zrealizować te zo-
bowiązania w terminie późniejszym, 
uzgodnionym odpowiednio z orga-
nem lub podmiotem, który przyznał 
tę pomoc lub pomoc techniczną.
Powyższe rozwiązania uznaję za wy-
starczające i nie przewiduję horyzon-
talnych zmian polegających na obni-
żeniu dla wszystkich benefi cjentów 
minimalnego poziomu wzrostu GVA, 
ponieważ doprowadziłoby to do za-
grożenia niezrealizowania przez Polskę 
założonego celu instrumentu wspar-
cia. Celem „Modernizacji gospodarstw 
rolnych” jest zwiększenie rentowności 
i konkurencyjności gospodarstw w m.
in. następujących obszarach:
a) rozwój produkcji prosiąt,
b) rozwój produkcji mleka krowiego,
c) rozwój produkcji bydła mięsnego,
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AKTYWNA WIEŚ
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH 
„KATARZYNKI” W RAKOWIE MAŁYM

ZWROT AKCYZY DO 1 MARCA 2021 R. 

d) racjonalizacja technologii pro-
dukcji, wprowadzenie innowacji, 
zmiana profi lu produkcji, zwięk-
szenie skali produkcji, poprawa ja-
kości produkcji lub zwiększeniem 
wartości dodanej produktu.

Mierzalność powyższego celu w ob-
szarach a-d zapewniona jest poprzez 
badanie wzrostu wartości dodanej 
brutt o (GVA) w gospodarstwie co 
najmniej o 10% w odniesieniu do 

roku bazowego w okresie 5 lat od 
dnia przyznania pomocy. Wzrost na 
poziomie 10% nie jest wzrostem am-
bitnym i nie powinien być trudny do 
osiągnięcia dla gospodarstw zorien-
towanych na rozwój. Horyzontalna 
zmiana polegająca na obniżeniu tego 
wskaźnika dla wszystkich benefi -
cjentów uniemożliwiłaby realizację 
przyjętego celu instrumentu wspar-
cia. Za bardziej adekwatne rozwią-

zanie uznaję stosowane obecnie 
podejście indywidualne. Każdy be-
nefi cjent znajdujący się w trudnej 
sytuacji w związku z pandemią może 
zgłosić się do odpowiedniego od-
działu regionalnego ARiMR i uzyskać 
informacje o przysługujących mu 
prawach. Sprawy rozpatrywane są 
indywidualnie w oparciu o stan fak-
tyczny każdej z nich.”

Źródło: KRIR

Do 1 marca 2021 r. rolnicy mogą 
składać w urzędach gmin i miast 
wnioski o zwrot podatku akcyzowe-
go zawartego w paliwie, które wyko-
rzystali do produkcji rolnej. Za każ-
dy litr oleju napędowego otrzymać 
można złotówkę zwrotu.
Wnioski przyjmują właściwe urzę-
dy gmin i miast, gdzie producenci 
rolni prowadzą swoje działalności. 
Wysokość zwrotu podatku ustalana 
jest na podstawie powierzchni użyt-
ków rolnych (określonej w ewiden-
cji gruntów i budynków) oraz śred-
niej rocznej liczby dużych jednostek 
przeliczeniowych (DJP) posiadanego 
bydła. 
Do wniosku o zwrot podatku akcy-
zowego należy dołączyć również fak-
tury VAT potwierdzające zakup oleju 

napędowego wykorzystanego do 
produkcji rolnej w okresie od 1 sierp-
nia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. 
W przypadku ubiegania się o zwrot 
podatku akcyzowego przez posia-
daczy bydła do wniosku należy do-
łączyć również informację o liczbie 
DJP bydła za 2020 rok, którą moż-
na uzyskać w biurze powiatowym 
Agencji właściwym dla siedziby 
stada. W tym celu wystarczy zło-
żyć wniosek o wydanie informacji 
o średniej rocznej liczbie DJP bydła 
w gospodarstwie na potrzeby wnio-
sku o zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowe-
go wykorzystywanego do produkcji 
rolnej. 
Wniosek może zostać złożony przez 
posiadacza zwierząt lub jego pełno-

mocnika w formie papierowej (jak 
dotychczas), pocztą elektroniczną 
lub za pośrednictwem platf ormy 
ePUAP).
Tegoroczne limity zwrotu podatku 
akcyzowego wynoszą: 100 zł do 1 
ha użytków rolnych i 30 zł do każdej 
DJP bydła. Zwrot podatku będzie 
wypłacany przez cały kwiecień prze-
lewem na rachunek bankowy podany 
we wniosku.
Kolejne wnioski o zwrot akcyzy za-
wartej w cenie oleju napędowego 
rolnicy będą mogli składać od 2 do 
31 sierpnia 2021 r. Będą one doty-
czyły faktur VAT za paliwo kupione 
od 1 lutego do 31 lipca 2021 r. (w ra-
mach limitu zwrotu podatku określo-
nego na 2021 r.).

Źródło: ARiMR

Z ogromną starannością i pasją odlewają świece 
woskowe w przeróżnych kształtach, wykonują 
ozdoby świąteczne, przygotowują regionalne 
potrawy, a do tego jeszcze w świetlicy wiejskiej 
prowadzą zajęcia dla dzieci i młodzieży. 
Mowa o Kole Gospodyń Wiejskich „Katarzyn-
ki” w Rakowie Małym, które zrzesza 19 człon-
ków. Koło organizuje różnego rodzaju imprezy 
okolicznościowe oraz bierze aktywny udział 
w życiu gminy Biała Piska. Członkowie Koła 
dbają o rozwój kultury ludowe, a w szczegól-
ności kultury lokalnej i regionalnej. Ważny jest 
także dla nich wygląd ich małej ojczyzny - Ra-
kowa Małego.
Zapraszamy po piękne świece oraz pyszne 
przetwory do Koła Gospodyń Wiejskich „Ka-
tarzynki”: e-mail: zamojski-k@o2.pl.
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SMAKI WARMII I MAZUR

BUŁECZKI DROŻDŻOWE  ZAWIJANE

Teresa Linowska, Biesal

Składniki: 1 kg mąki, 3 jaja, 150 g cukru, 1 szklan-
ka mleka, 50 g drożdży, 140 g masła, szczypta soli; 
nadzienie: 1 budyń waniliowy lub śmietankowy, 
rodzynki lub jagody.

Wykonanie: Mleko lekko podgrzać, dodać do nie-
go 3-4 łyżki mąki, szczyptę soli i drożdże. Wszyst-
ko dokładnie rozprowadzić i rozetrzeć na jednolitą 
masę. Pozostawić w cieple. Kiedy rozczyn podro-
śnie, dodać do niego cukier utarty z jajami i mąką. 
Dokładnie wyrobić ciasto przez około 10 minut. 
Następnie wlewać parti ami roztopiony tłuszcz, 
cały czas wyrabiając ciasto. Gdy odstaje od ręki po-
zostawić ciasto nakryte ściereczką w ciepłym miej-
scu do wyrośnięcia. Ugotować budyń, odstawić do 
ostygnięcia. Kiedy ciasto podwoi swoją objętość, przełożyć je na posypaną mąką stolnicę i rozwałkować. Na rozwałko-
wane ciasto rozsmarować budyń i posypać rodzynkami lub jagodami. Zwinąć ciasto w rulon, a następnie pokroić wąskie 
paski, które kładziemy na posmarowaną tłuszczem blaszkę. Piec w temperaturze 170 oC, aż bułeczki się zarumienią.

Grupy formalne i nieformalne działające na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego zapraszamy do włą-
czenia się w inicjatywę „Aktywna wieś”. Celem inicjatywy jest m.in. stworzenie platf ormy wspomagającej sprzedaż produktów 
(rękodzieła, przetworów, produktów żywnościowych) wytworzonych przez grupy. Wszelkich informacji dot. inicjatywy „Ak-
tywna wieś” udziela Anna Naumczyk-Szałaj, e-mail: aktywnawieswmir@gmail.com. 

„Aktywna wieś” zaprasza na Facebooka: htt ps://www.facebook.com/AktywnaWiesWMIR. 

TURYSTYKA U ROLNIKA ZAPRASZA 

Zapraszamy serdecznie do gospodarstwa 
ekologicznego „Dom Światła i Miłości” (gm. 
Kurzętnik). Gospodarze prowadzą warsztaty 
rozwoju osobistego, nauki pieczenia chleba 
z własnych zbiorów oraz wykłady jak uprawiać 
ziemię klasy VI, aby dała plon orkiszu. Gospo-
darstwo jest samowystarczalne, posiada elek-
trownię 14 MW, ujęcie wody ze studni głębi-
nowej oraz wła sną biologiczną oczyszczalnię 
ścieków. Budynek wykonany jest z materia-
łów ekologicznych, meble z pełnego drewna 
brzozy, w łóżkach - materace z łuski kaszy gry-
czanej, a kołdry i poduszki - z nanosrebrem. 
Budynek agroturystyki czynny jest przez cały 
rok, a menu skierowane jest do wegetarian 
i wegan. 
Więcej informacji: Agroturystyka „Dom Światła i Miłości”, Otręba 31, 13-306 Kurzętnik, tel. 609565430, 
www.karwot1.pl. 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza serdecznie zaprasza tradycyjne gospodarstwa rolne, które w swojej ofercie posiadają 
maksymalnie 5 pokoi do wynajęcia oraz chcą zaprezentować się na stronie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Zaintereso-
wani klienci kontaktują się bezpośrednio z wybranym gospodarstwem rolnym. Wszelkich informacji dot. inicjatywy „Turystyka 
u rolnika” udziela Katarzyna Godlewska tel. 89534-05-67.
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Zdjęcie na okładce: Justyna Słuchocka, Stodoła Kukowo.

CIASTECZKA NA SMALCU

Krystyna Bichta, 
Koło Gospodyń Wiejskich Jędrychowo

Składniki: 3 szklanki mąki, 1 szklanka cu-
kru, 1 szklanka kwaśnej śmietany, 2 jaja, 
1 kostka smalcu, 2 łyżki amoniaku.

Wykonanie: Z podanych składników 
zagnieść ciasto. Formować ciasteczka 
w dowolne kształty, posypać cukrem 
i piec na złoto przez około 15-20 minut.

KLUSKI 

Katarzyna Kosiewicz, 
Koło Gospodyń Wiejskich Wierzbiny

Składniki: zaczyn: 250 ml ciepłego mle-
ka, łyżeczka cukru, łyżka mąki, 30 g 
świeżych drożdży lub 7 g suchych (przy 
suchych nie trzeba robić zaczynu, wy-
starczy je wsypać do mąki); ciasto: 300 g 
mąki pszennej, jajo, duża szczypta soli, 
łyżka stopionego masła.

Wykonanie: Drożdże rozpuścić w mle-
ku, wymieszać z łyżeczką cukru i mąki. 
Odstawić w ciepłe miejsce do lekkiego 
wyrośnięcia (zwykle 15-20 minut). Do 
miski z mąką dodać jajo i wlać cały za-
czyn, wyrobić ciasto na jednolitą masę, 
tak aby było miękkie i luźne. Pod koniec 
zagniatania dodać stopniowo stopione 
masło i wyrabiać, aż wchłonie tłuszcz. 
Odstawić w ciepłe miejsce. Ciasto po-
winno podwoić swoją objętość. Wy-
łożyć masę na blat, podsypać mąką. 
Spłaszczyć dłonią do grubości 1,5 cm 
i wykrawać szklanką krążki. Formować z nich kulki zwijając brzegi pod spód. Odłożyć na podsypane mąką miejsce do 
lekkiego podrośnięcia pod przykryciem ze ściereczki. W szerokim garnku zagotować wodę, ustawić na nim sito do 
parowania albo obwiązać wierzch gazą lub ściereczką. Kluski parować na średnim ogniu przez około 10-12 minut. 
Kluski będą opadać, jeśli będą zbyt długo parowane. Podawać z sosem śmietanowo-malinowym.
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